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Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2020 van Gered Gereedschap Den Haag 

 

1. Corona 

Het was een turbulent jaar voor de wereld en dus ook voor Gered Gereedschap Den Haag (GGDH). 

Tijdens de eerste coronagolf heeft de werkplaats van 6 maart tot 2 juni volledig stilgelegen. Het besluit 
om helemaal te sluiten is mede ingegeven door de samenstelling van onze vrijwilligersgroep. Die 
bestaat voor een groot deel uit senioren en andere ‘kwetsbare’ groepen. In juni 2020 is de werkplaats 
deels weer opengegaan met inachtneming van een maximaal aantal medewerkers dat gelijktijdig 
mocht werken (6 personen) en met een strikt corona-protocol. Op 15 december 2020 heeft het bestuur 
besloten de werkplaats opnieuw te sluiten als gevolg van de tweede coronagolf, vanaf begin maart 
2021 is de werkplaats deels weer opengesteld. 
We prijzen ons gelukkig dat de meesten van onze vrijwilligers niet besmet zijn geraakt met corona of 
hiervan ernstige gevolgen heeft ondervonden. Bij de enkeling die wel corona heeft gehad, was het 
gelukkig in lichte mate. Tot nu wordt de werkplaats ontzien.  

 

2. Vrijwilligers  
De coronacrisis heeft zeker gevolgen gehad voor onze vrijwilligersgroep (28 personen). Vrijwilligers 
die zich het meest kwetsbaar voelden zijn na maart (1

ste
 sluiting) tot het einde van het jaar niet komen 

werken. Het betreft circa 5 personen. Als gevolg van het maximale aantal medewerkers dat gelijktijdig 
in de werkplaats mocht zijn, is het aantal gewerkte ‘manuren’ in de tweede helft van het jaar met 
ongeveer de helft afgenomen.  
Toch lijkt Gered Gereedschap de coronacrisis zonder heel veel schade te zijn doorgekomen. Slechts 
een enkele vrijwilliger besloot definitief te stoppen en vanaf augustus 2020 hebben zich zelfs nieuwe 
vrijwilligers aangemeld, waarvan er 2 heel actief zijn. De anderen geven er de voorkeur aan te 
wachten tot de coronacrisis voorbij is.  
Dankzij de inzet van de werkplaatscoördinatoren – die contact onderhielden met vrijwilligers die uit 
voorzorg niet kwamen werken – is ook in 2020 de groep vrijwilligers min of meer constant gebleven. 
Een geweldige prestatie, zeker als je in aanmerking neemt dat veel vrijwilligers behoren tot de 
kwetsbare groep. 

 
3.De werkplaats 
Het spreekt voor zich dat de ‘productie’ van Gered Gereedschap Den Haag heeft geleden onder de 
(gedeeltelijke) sluitingen van de werkplaats.  De Junostraat 12A was als vanouds van maandag t/m 
vrijdag tussen 10.00 en 14.00 uur geopend. Na de zomer is besloten de werktijden te verruimen, 
zodat er meer spreiding mogelijk was van mensen die tegelijkertijd werken. 
In het bijna veertig jarig bestaan van Gered Gereedschap is het verzamelen van oud gereedschap 
nog nooit een probleem geweest. Bij diverse bouwmarkten staan verzamelbakken, vele mensen 
weten de werkplaats aan de Junostraat te vinden om gereedschap te brengen, en anderen laten het 
ophalen. De constante aanvoer van gereedschappen heeft de afgelopen 10 jaar geleid tot een 
gigantische voorraad aan op te knappen gereedschappen. Met de naar schatting 5000 stuks 
gereedschap is er een ‘werkvoorraad’ voor zeker vijf jaar. Anders gezegd, het magazijn puilde uit. Een 
goede reden om eind 2020 een grote opruimactie te starten, dit mede ingegeven door de 
noodzakelijke verhuizing van de werkplaats. Gelukkig zijn er in diverse landen in Afrika werkplaatsen 
ontstaan voor het opknappen van gereedschap, daar zal veel van onze voorraad naar toe verscheept 
worden.  
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4. Aansturing van de werkplaats 
In juli 2020 besloot de administratief-coördinator te stoppen. Bijna 25 jaar was hij vrijwilliger bij Gered 
Gereedschap. In al die jaren heeft hij vele nieuwe vrijwilligers zien komen, maar ook afscheid moeten 
nemen van collega’s van het eerste uur. Vooral dat laatste viel hem zwaar, zeker in combinatie met 
een aantal persoonlijke omstandigheden. “Ik denk nu: “het is mooi geweest” schreef hij aan zijn 
collega’s. Helaas zat een passende afscheidsreceptie met toeters en bellen er niet in wegens corona.  
Zijn vertrek betekende een flinke aderlating voor GG. Maar gelukkig diende zich al snel een nieuwe 
vrijwilligster aan die zijn administratieve en coördinerende taken met groot enthousiasme overnam. 
In november 2020 besloot ook de werkplaatscoördinator zijn taken neer te leggen met voor hem 
moverende redenen en als ‘gewone’ werkplaatsmedewerker door te gaan. Ook deze coördinatietaken 
werden soepel overgenomen door een drietal medewerkers, die een ‘coördinatieteam’ vormden. 
Tezamen met de administratief coördinator heeft dit viertal een werkbare vorm gevonden om de 
werkplaats organisatorisch goed te laten functioneren. 

De taakverdeling is nu als volgt:  
1. Drie coördinatoren van de werkvloer zijn verantwoordelijk voor de interne werkprocessen, de 
taakverdeling op de werkvloer, de kwaliteitscontrole van de te verzenden 
gereedschappen/naaimachines en het inwerken van nieuwe medewerkers. Ook ARBO-zaken en 
brandveiligheid. 
2. De administratief coördinator die verantwoordelijk is voor de projectadministratie, roostering van 
medewerkers, beheer van de mailbox, beheer van de kleine kas (met contant geld) en het organiseren 
van de logistiek van ophalen en wegbrengen van materialen, notulering van werkbesprekingen, 
interne communicatie. 
 

5. Bestuurswisseling 
Ook in het bestuur vonden enkele wisselingen plaats. De secretaris nam na 6 jaar afscheid om zich 
volledig te kunnen wijden aan haar passie, het zee-roeien. Tevens nam het langst zittende bestuurslid 
afscheid als gevolg van haar verhuizing buiten Den Haag. 
Voor de functie van secretaris is snel een nieuw enthousiast bestuurslid gevonden. Het bestuur 
bestaat nu uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee bestuursleden zonder portefeuille. 
Daarmee is de bestuurlijke taak goed belegd. 

 

6. Haags keurmerk Vrijwilligersorganisaties 
Ondanks de corona ellende mocht Gered Gereedschap op 2 april 2020 het Haags Keurmerk 
Vrijwilligersorganisatie (HKV) in ontvangst nemen. Twee medewerkers volgden in 2019 en 2020 de 
drie sessies van het PEP-traject, beschreven onze missie en visie, maakten een model-

inwerkprogramma voor nieuwe vrijwilligers, voerden enkele kwaliteits-impulsgesprekken met 

begeleiders van PEP en verzorgden een interne informatiebijeenkomst over het HKV. Dit alles leidde 
tot de certificering en het HKV-logo op onze website.  
 

7. Projecten van Gered Gereedschap Den Haag 
Het landelijk dienstencentrum van Gered Gereedschap is verantwoordelijk voor de selectie van 
projecten en voor de logistiek van het gereedschap naar betreffende landen. Ook dit werkproces 
ondervond de nodige verstoring als gevolg van de corona-crisis.  
Toch zijn er in 2020 transporten met gereedschap gegaan naar projecten in Afrika. In totaal heeft de 
werkplaats 12,5 m³ (is circa 3500 stuks) gereedschap geleverd aan projecten in Ghana en Oeganda.   
Zie voor meer details bijlage 1. 

Ook de vraag van diverse landen in Afrika naar opgeknapt gereedschap is constant. Een nieuwe 
ontwikkeling van het Dienstencentrum is het ondersteunen van initiatieven in Ghana voor het opzetten 
van twee opknapwerkplaatsen aldaar en het opzetten van een verhuurwinkel. Aan dit project heeft 
Gered Gereedschap Den Haag actief bijgedragen. Voor meer informatie verwijzen we naar 
www.geredgereedschap.nl 

 

8. Hilti-pilot 
Naast de reguliere werkstroom heeft GGDH in 2020 meegewerkt aan de zogenaamde Hilti-pilot. Dit 
houdt in dat er 4 pallets met afgeschreven professioneel elektrisch gereedschap zijn gecontroleerd en 
gekeurd voor verscheping. In totaal betrof het 250 machines, variërend van haakse slijpers, tot 
boormachines, en van decoupeerzagen tot reciprozagen.  
Al met al vergde deze pilot te veel van de (door corona onderbezette) werkplaats. Om versnelling te 
brengen in het project zijn twee avonden georganiseerd met hulpkrachten van de lokale Rotaryclub. 

http://geredgereedschap-denhaag.nl/
http://www.geredgereedschap.nl/


3 

 

Op de avond werd een “treintje” gemaakt waardoor veel machines efficiënt nagekeken konden 
worden. Op de twee avonden zijn 80 - 90 machines gecontroleerd. Uiteindelijk zijn 140 machines 
verscheept naar Ghana.  

 

9. Gereedschap uitleen 
Het donateurenbestand van GG is vergrijsd en jaarlijks nemen de inkomsten uit particuliere donaties 
af. Daarnaast bestaat er al langer de wens om Gered Gereedschap in Den Haag meer te profileren. 
Zo werd het idee geboren om een ‘nieuwe poot’ op te richten: een uitleenservice. Donateurs kunnen 
voor een bepaald bedrag per jaar gereedschap lenen. Het mes snijdt met deze ontwikkeling aan twee 
kanten, meer donateurs en dus meer financiële zekerheid en een bredere bekendheid in de stad. De 
uitvoering van dit plan heeft door de corona-beperkingen en sluitingen van de werkplaats veel 
vertraging opgelopen. Het doel is om in 2021 een werkend systeem van uitleengereedschap op poten 
te hebben en daarmee ook het aantal particuliere donateurs te vergroten.  
Dit initiatief wordt ondersteund door het landelijk dienstencentrum van Gered Gereedschap. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van opgedane ervaring door een werkplaats in Vlaanderen. 

 

10. Ontwikkeling op de Binckhorst, nieuwe huisvesting werkplaats 
Gered Gereedschap huurt de werkplaats aan de Junostraat van “Bewaakt en Bewoond” op basis van 
een anti-kraakcontract. Dit houdt in dat we geen ‘huurbescherming’ hebben en de huisbaas (de 
gemeente Den Haag) ons de huur via Bewaakt en Bewoond op kan zeggen met een 
ontruimingstermijn van 4 weken. De ontwikkeling van de Binckhorst tot een gewilde woon- en 
werkplek gaat snel. Het deel Junopark zal als eerste van start gaan. Van de gemeentelijke 
projectleider van het Junopark hebben we te horen gekregen dat de verwachte tijd dat we ons pand 
verlaten moeten hebben december 2021 is. Gered Gereedschap is aangewezen op goedkope 
bedrijfshuisvesting: een marktconforme huur kunnen we ons niet veroorloven. 

De al in 2018 en 2019 ingezette zoektocht naar nieuwe huisvesting heeft zich in 2020 geïntensiveerd. 
O.a. samenwerking met Emmaus Prinsengracht is onderzocht, contact is gezocht met Kringloop Den 
Haag, we hebben ideeën ingeleverd voor het “Tuitgebouw” aan de Jupiterkade, we hebben actief 
deelgenomen aan “I’m Binck”. Even leek het erop dat we huisvesting hadden gevonden in de 
Energieacademie. Maar….we kennen allemaal de trieste afloop van dit scholingsinstituut.  

We onderhouden contact met diverse ambtenaren, de politiek is door ons benaderd, we hebben 
persberichten uitgedaan, onze vraag is uitgezet in allerlei netwerken, PEP zoekt met ons mee, als we 
een leeg pand zien achterhalen we de eigenaar en we staan ingeschreven bij 
vastgoedbeheerorganisaties. Tot nu toe zonder resultaat. De hobbels liggen vooral financieel 
(maximaal € 750 per maand) en gebruiksduur (liefst minimaal 4 jaar). Bij de gemeente lopen we aan 
tegen het gebrek aan beleid voor ons soort organisaties.  

De nieuwe huisvesting moet aan de volgende eisen voldoen: 
- minimaal 150 m² op de begane grond, hoogte ruimte circa 3 meter 
- de locatie moet de bestemming bedrijfsruimte hebben (i.v.m. de machines en geluid) 
- redelijk bereikbaar zijn met de auto (i.v.m. aan- en afvoer van gereedschappen) 
- de huur + energiekosten zijn gezamenlijk niet hoger dan € 750 per maand 
- we moeten liefst minimaal 4 jaar kunnen blijven zitten 

Als we in september nog geen geschikte huisvesting hebben gevonden en de verwachte tijd dat we uit 
de Junostraat moeten nog steeds december is, zullen we het besluit moeten nemen Gered 
Gereedschap Den Haag op te heffen. Voor veel opleidingsinstituten en aspirant ambachtslieden in 
Afrika, voor onze vrijwilligers, voor toekomstige Hagenaars die zich willen inzetten voor een goed doel 
en daarmee een zinvolle dagbesteding hebben, voor de circulaire economie, voor het tegengaan van 
verspilling, voor een 40-jarige traditie, zou dat een enorm verlies zijn.  
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11. Toelichting op de Jaarrekening 2020 

 

11.1 Staat van baten en lasten 2020: 
De inkomsten in 2020 waren ongeveer € 5.000 lager dan begroot was. Ongeveer 75 particuliere 
donateurs schonken een totaalbedrag van € 3.656 (begroot was € 6.000). Van fondsen en 
organisaties hebben we in totaal € 3.658 ontvangen (begroot was € 7.000). Ondanks deze lagere 
inkomsten is het jaar 2020 toch ongeveer neutraal afgesloten (negatief saldo van € 282). De reden 
hiervan is dat uitgaven in 2020 ook lager waren als gevolg van de corona-sluitingen en het 
afblazen op een laag pitje zetten van activiteiten (o.a. de gereedschap uitleen). 
Het voornemen van het bestuur om in 2020 nieuwe jonge donateurs aan Gered Gereedschap te 
binden is niet geslaagd. Zie ook onder 9. Gereedschap uitleen. 

 

11.2. Eigen vermogen per 31-12-2020 
Omdat de ‘gedwongen’ verhuizing van de werkplaats aanstaande is, is op de balans per  
31-12-2020een extra van € 2.000 toegevoegd aan de reserveren verhuiskosten. Hiervoor is nu een 
bedrag van € 6.000 als reservering opgenomen.  
Andere reserveringen zijn:  
- reservering voor vervanging machines werkplaats in 2021  €  1.000 
- reservering voor aanschaf nieuwe bedrijfsauto in2021  €  4.000 
- reservering voor verhuizing van de werkplaats in 2021 of 2022 €  6.000 

 

Rekening houdend met bovenstaande reserveringen is het eigen vermogen  
van stichting Gered Gereedschap per 31-12-2020 vastgesteld op € 3.140 
 

 

 

Den Haag, 1-4–2021 

 

Stichting Gered Gereedschap Den Haag 
Junostraat 12A 
2516 BR Den Haag 
www.geredgereedschap-denhaag.nl 

070-3769501 
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Bijlage 1: 

Overzicht van geleverde gereedschappen in 2020 

   

Werkplaats Jaar Gereed Type gereedschapset Aantal sets 

Vracht 

volume 

in m3 

Vracht 

gewicht 

in Kg 

GG Den Haag 2020 CAM1-Auto1p 20 0,48 456

ELC-Elektra10p 1 0,36 240

MET1-Metaal1p 5 0,15 111

MET-Metaal10p 2 1,24 741

OTH-Maatwerk 29 4,5 586

SHM-Schoen10p 1 0,17 121

SWE-Naai-Electr 26 1,01 349

SWM-Naai-Hand 48 4,17 834

SWT-Naai-Trap 1 0,25 25

Totaal 2020 133 12,33 3463

overzicht leveringen periode 2017 - 2020 volume m2 vracht in kg

GG Den Haag 2017 14,14 5600

2018 23,55 7394

2019 25,07 8030

2020 12,33 3463

Totaal GG Den Haag 75,09 24487
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Bijlage 2: Ondernomen acties om andere huisvesting te krijgen 

 

 

versie 23-1-2021

datum wie wat / waar contactgegevens resultaat

30-5-2013 Arie & Ard Bedrijfsruimte Kerketuinen van Schoder v/d Kolk
te weinig vierkantemeters / ruimte  / Schroder van de Kolk voelt niet echt 

voor delen bedrijfsruimte

20-12-2013 Arie & Ard omzetten van huurcontract in een anti-kraak constructie Bewaakt en Bewoond
Hiermee zijn de huisvestingslasten teruggebracht van circa € 1500 per 

maand naar circa € 450. Zo is het 'faillissement van GGDH voorkomen.

21-3-2018 Tineke

Eveline Koks omgevingsmanager Binckhorst                                                                     

Doel: pleiten voor vervangende betaalbaare huisvesting op de 

Binckhorst

18-5-2018 Arie Ron Kamerling / contactpersoon gemeente Den Haag brengt ons in contact met afdeling Vastgoed Den Haag

12-6-2018 Tineke
contact met Niels Scheepbouwere, bestuursasistent wethouder 

Bouwdewijn Revis
  geen 

3-9-2018 Tineke contact met Schroder v/d Kolk  - kringloop winkels geen belangstelling voor delen bedrijfsruimte

31-10-2018
Tineke & 

Robert & Arie 
Joris Wijsmuller / HSP / geen concrete opvolging / tip zoek naar bedrijfsverzamelgebouw !

1-11-2018 Robert
 contact met Oak-management  (leegstandbeheer)

www.oakmanagement

.nl  werkt vooral met marktconforme m2-prijzen dus niet haalbaar

14-11-2018 Robert Steadion / Argie Prinsen vooral marktconforme huurprijzen

14-11-2018 Robert Anna Vastgoed geen

Robert Haag Wonen

Robert Vestia  / Corine v/d Berg

nov-18 Tineke ministerie Sociale Zaken  / Via Anna Vastgoed

16-11-2018 Arie Bewaakt en bewoond / leegstandsbeheer geen andere bedrijfsruimte voor langere priode beschikbaar

26-11-2018 Arie Maakhaven  /  Veerle Hoefnagels

 

aanmelden@maakhav

en.nl

geen ruimte van 250 m2 beschikbaar

26-11-2018 Tineke
Donne Bax - Made Moerwijk / sociaal ondernemer / gebouw 

Veluweplein en Cornelis van Zandstraat
baxbase@ziggo.nl geen concrete resultaten / Made in Moerwijk leid een kwakkelend bestaan 

Tineke De Vloek / school Water & Brood  in Moerwijk slechts 1 lokaal beschikbaar is te weinig m2

11-1-2019 Tineke & Arie

Wilton Christiaanse / afdeling Vastgoed gemeente Den Haag

zie geen mogelijkheden ons goedkope bedrijfsruimte te bieden / beloofd 

wel ons te informeren als ons deel van de Binckhorst ontruimt moet 

worden 

15-2-2019 Robert & Arie Robert Kostwinder / Community Builder Laak laak@denhaag.nl geen concrtete opvolging

14-8-2018 Arie ANWB / kinderfietsenplan  / Inge Veliscek moeten zelf andere werkplaats zoeken

5-11-2019 Tineke & Arie Harm Benthem / stadsdeel directeur Escamp
heeft acties uitgezet naar voorzitter berijvenvereniging Zichtenburg. Heeft 

geen geschikte / leegstande ruimte opgeleverd op Zichtenburg.

19-11-2019 Arie Made in Moerwijk / Donne Bax baxbase@ziggo.nl wederom geen conctrete opvolging ….. (gaat niets worden)

13-2-2020
Robert & 

Tineke
oud V & D pand in winkelcentrum Leyenburg / Julie Ann slechts ruimte voor korte periode

14-2-2020 Robert Kringloop De Schatkamer / Leidschedam Te ver weg van Den Haag / commercieel Kringloopbedrijf

regelmatig Linda & Fred
deelname aan "I am Binck"  / aandacht vragen voor onze positie 

op de Binckhorst

8-12-2020 Arie,Tineke Contact met beheerders Emmauspand aan de Prinsegracht geen ruimte

15 okt 2020 -

15 jan 2021

Arie, Tineke, 

Nico

diverse overleggen met Aad van Loenen over de inhuizing  in de 

Energieacademie
Faillisment Energieacademie

eind 

oktober 

2020

Arie, Tom, 

Tineke

plan ingediend voor Tuitgebouw aan de Jupiterkade, plan 

opgestuurd aan projectontwikkelaars in de Binckhorst en 

gemeente, contact met diverse ontwikkelaars

Ontwikkelaars 

Junopark
plan afgewezen

16 novmber Tineke
contact met Wicher Mol, een van de projectontwikkelaars van het 

Junopark
06-10936603

brengt ons in contact met Anna Vastgoed en brengt ons probleem onder de 

aandacht bij gemeenteambtenaren

18-nov Tineke inschrijving Anna Vastgoed en gebeld 06-49668518 als er een geschikt pand is, nemen ze contact op

18 nov. Tineke
telefonisch contact met Paul van der Zande, projectleider 

Junopark, gemeente Den Haag zal aan ons denken

20-nov Tineke contact met Isolde Verburgt van Pep
Tips: Schroeder en Made in Moerwijk. Heeft  onze vraag uitgezet bij 

afdeling communicatier

20-nov Tineke mail aan "Made in Moerwijk Geen reactie

23-nov Tineke mail van Sophie van Eck van PEP
Heeft het in het netwerk van PEP uitgezet. Reactie van Anita Verwoest, 

gebiedsregisseur Laak

23-nov Tineke mail aan Anita Verwoest

eind nov, 

begin dec 

2020

Tom/Tineke deelname aan "I am Binck": presentatie gereedschap uitleen
afspraak met Anita Verwoest en 2 andere medewerkers in de werkplaats. 

Zij gaan zoeken in Laak

Overzicht van acties om nieuwe huisvesting werkplaats te vinden 2018 - 2020


